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ATA DA 5a REUNIÃO DO COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FAU realizada por meio de
videoconferência, através da ferramenta Microso� Teams, no dia 1º de julho de 2022, com início às
14h. Presentes: Benny Schvarsberg, Caio Frederico e Silva, Carlos Eduardo Luna de Melo, Carlos Henrique
Magalhães de Lima, Cláudia da Conceição Garcia, Cláudia Naves David Amorim, Cris�ane Guinâncio,
Daniel Richard Sant’Ana, Flaviana Barreto Lira, Isadora Banducci Amizo, Liza Maria Souza de
Andrade, Maria do Carmo de Lima Bezerra, Maria Fernanda Derntl, Maribel Del Carmem Aliaga
Fuentes, Neander Furtado Silva, Pedro Paulo Palazzo de Almeida, Raquel Naves Blumenschein, Ricardo
Trevisan, Rodrigo Santos de Faria, Rômulo José da Costa Ribeiro, Valmor Cerqueira Pazos e Vanda Alice
Garcia Zanoni. Ausências Jus�ficadas: Carolina Pescatori Candido da Silva, Eduardo Pierro� Rosse�,
Jaime Gonçalves de Almeida, Marcos Thadeu Queiros Magalhães e Marta Adriana Bustos
Romero. Ausências: Ana Elisabete Almeida Medeiros, Chênia Rocha Figueiredo, Edinardo Rodrigues
Lucas, Elane Ribeiro Peixoto, Erondina Azevedo de Lima, Gabriela de Souza Tenório, João da Costa
Pantoja, Joaquim Jose Guilherme de Aragão, José Manoel Morales Sánchez,  Juliano Loureiro Celino
Morais de Carvalho, Larissa Alves Lacerda, Luciana Saboia Fonseca Cruz, Márcio Albuquerque Buson,
Márcio Augusto Roma Buzar, Marina Nascimento Rebelo, Miguel Gally de Andrade e Oscar Luís Ferreira.

I - Informes: 1. Edital DPG Bolsas M&D - Inscrições pelo PPG (01/07 a 01/08) - O prof. Caio informa que o
Programa está adiantado na preparação destes trabalhos. Informou que 47 alunos solicitaram bolsas,
porém apenas 35 estão aptos para concorrer. 2. Editais CNPq Produ�vidade estarão abertas até os dias 5,
7 e 15 de julho. Recomenda aqueles que tenham condições de se inscrever que informem a Coordenação
após a conclusão do registro. Frisa que é importante que o Programa tenha mais professores recebendo
esse �po de bolsa. 3. Edital de Seleção 2023 - Informou que a minuta está pronta, com alguns ajustes que
se fizeram necessários em relação ao Edital passado. Informou que está faltando apenas o levantamento
do quan�ta�vo de orientandos que cada professor tem hoje. 4. Comissão de credenciamento de novos
docentes - Prof. Caio informou que foi feito o convite aos Decanos do Programa, Profa. Marta Romero,
Profa. Sylvia Ficher e Prof. Frederico de Holanda, mas infelizmente declinaram do convite devido a gama
de trabalhos nos quais estão envolvidos atualmente. Informou que a Comissão será composta pelo prof.
Rômulo Ribeiro (PP), Profa. Maria Fernanda (THC) e por ele, na qualidade de membro do TAS.
5.  Comissão do ensino híbrido na Pós-Graduação - Prof. Caio  informou que o DPG pretende montar uma
comissão em julho para tratar deste tema.  Informou também que conversou com o prof. Sánchez sobre
esse assunto e que dado o seu interesse o convidou para integrar essa Comissão no PPG, juntamente com
a representante discente Isadora Banducci e com a profa. Luciana Saboia, que atualmente está de
licença. Aproveitou para estender o convite aos demais membros do Colegiado que desejem preparar as
diretrizes para implementação do ensino híbrido no Programa. 6. Comissão para avaliação de pedidos de
bolsa PosDoc - Prof. Caio informou que está aguardando as inscrições dos interessados para montar a
Comissão de Seleção. Informou também que até a presente data foi recepcionado apenas o pedido do
prof. Ricardo Trevisan. 7. Revista de Esté�ca e Semió�ca. RES v. 12 n,1 (2022) - O prof. Caio destacou o
lançamento de mais um número e parabeniza o prof. Flávio Kothe pela resiliência e pela produção da
revista RES. 8. Curso de metodologia cien�fica e elaboração de projeto de pesquisa - Prof. Caio divulga a
abertura de curso patrocinado pela UnB voltado para área de ciências humanas e sociais aplicadas. As
inscrições irão até o dia 15 de julho. 9. SBPC - O evento será realizado nos 4 campus da Universidade. As
inscrições são gratuitas para aqueles que não desejam receber o material do evento. 10. SIPPOS migrará
para o SIGAA a par�r de 1º de julho de 2022. Destacou o esforço conjunto da UnB para unificar os
sistemas acadêmicos e frisou a melhora que ocorrerá com a organização dos dados acadêmicos na nova
plataforma. 11. Lançamento do manual do aluno 2022 - O prof. Caio informou que a representação
discente lançou durante a aula magna a nova versão do manual que em breve estará no site da Pós.
Destacou a importância deste manual uma vez que permite melhor assimilação das regras e das boas
prá�cas do Programa. Concluiu a sua fala agradecendo a representação pelo trabalho. 12. Aula magna do
prof. Fernando Diniz Moreira - Dando prosseguimento a sua fala, agradeceu o apoio do PPG, bem como
dos alunos da graduação que também par�ciparam do evento. Destacou que foi um momento muito
importante devido a reabertura das a�vidades na UnB que contou com a presença do Decano de Pós-
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Graduação, prof. Lucio Remuzat Rennó Junior. Avisou para os que não �veram condições de par�cipar
que foi feita a gravação dos trabalhos, do vídeo e do aúdio, que serão divulgados no canal do YouTube da
Pós. 13. Encontros da FAU: Prof. Caio informou o seu desejo de retomar os Encontros da Pós, , sobretudo
u�lizando o novo auditório da FAU. Informou que já há alguns convidados, Profa. Sylvia Ficher, Profa.
Marta Romero e Prof. Frederico de Holanda, que poderão abordar a trajetória do PPG, além de alguns ex-
alunos do Programa. Frisou que a ideia é lançar uma série de vídeos e podcasts com esses professores
apresentando as suas trajetórias no Programa. 14. Prof. Ricardo Trevisan Informa que a submissão de
trabalhos para Mesas Temá�cas e Sessões Livres do VII Enanparq foi adiado com novo prazo para 25/7. 
II - Processos diversos: 15. Ata da reunião do Colegiado n.º 04/2022. SEI n.º 23106.050523/2022-38.
Aprovada com uma abstenção. 16. Avaliação SUCUPIRA 2021 - Os profs. Caio e Maria Fernanda
apresentaram uma avaliação da produção, com foco nos ar�gos, produzidos pelo corpo docente.
Informaram que os ar�gos foram classificados com base no Qualis CAPES 2016. Foram apresentados
também o quan�ta�vo de livros e capítulos de livros juntamente com o número de teses e dissertações
defendidas. Após apresentação foi concedida a palavra aos membros do colegiado que apresentaram as
suas considerações. 16. Calendário de reuniões - Dando prosseguimento a reunião o prof. Caio
apresentou o calendário de reuniões do Colegiado e da Comissão de Pós, disponível
em h�ps://ppgfau.unb.br/pesquisador/convocacoes-e-atas-do-colegiado. Aprovado. 17. Pedido de
credenciamento da profa. Maria Vitória Duarte Ferrari para coorientar a aluna de Thaís Oliveira Chaves
Fontes. Relatora: Profa. Maria Fernanda Derntl. SEI n.º 23106.057194/2022-56. Aprovado o parecer da
relatora favorável ao credenciamento. 18. Pedido de credenciamento de Pesquisador Colaborador do
prof. Valério Augusto Soares de Medeiros. Relator: Rômulo José da Costa Ribeiro. SEI
n.º 23106.047838/2022-06 - Aprovado o parecer do relator favorável ao credenciamento. Após
aprovação, alguns membros do colegiado destacaram a importância do credenciamento do prof. Valério
ao PPG FAU, na condição de 1º doutor do Programa. 19. Registro da disciplina Pensar e Agir sobre o
Patrimônio Moderno, código 343641, como opta�va nos cursos de Mestrado e Doutorado nas áreas de
Projeto e Planejamento e  Tecnologia, Ambiente e Sustentabilidade - Aprovado. 20. Processo sele�vo
para ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado da FAU/UnB. SEI n.º 23106.056200/2022-58 - Prof.
Caio informa que o o processo sele�vo não será aprovado nesta reunião e convida os membros do
colegiado para par�ciparem de Comissão para revisar o Edital de seleção. Informou que a tabela de
pontuação dos candidatos está sendo revista e que será exigido do candidato a apresentação do
cer�ficado de proficiência no ato da inscrição no concurso. Dando prosseguimento a reunião foi
concedida a palavra aos membros do Colegiado que fizeram as suas ponderações. 

Nada mais havendo a tratar, às quinze horas e trinta e cinco minutos, o Presidente deu por encerrada a
reunião, da qual eu, Francisco Jr, Secretário do Programa de Pós-Graduação da FAU, lavrei a presente Ata,
que, depois de lida e aprovada, será subscrita pelo Presidente e pelos membros do Colegiado presentes.

Documento assinado eletronicamente por Caio Frederico e Silva, Coordenador(a) do Programa de
Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, em 28/12/2022, às 17:50, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8357482 e
o código CRC A034B382.
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